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PVDA KANDIDATENLIJST

1 van Lavieren M.J. (Rinus) (m)

2 Bijl T. (Tamara) (v)

3 Lok J.J.G. (Jan) (m)

4 Erdogan H.H. (Haci) (m)

5 Verwoert L. (Leo) (m)

6 Barra-Leenheer M.J.H. (Ria) (v)

7 Kulaksiz T. (Turan) (m)

8 van der Linden C. (Coby) (v)

9 Yilmaz O. (Orhan) (m)

10 Kersbergen-Duijmelinks S.A.J. (Sylvie) (v)

11 Leeuwis A (André) (m)

12 van Leeuwen C.P. (Cees) (m)

13 Stehouwer S. (Simon) (m)

14 Westenberg G. (Gerard) (m)

15 Kuiper G. (Geert) (m)

16 Klootwijk G. (Gerrit) (m)

17 Fiole N. (Nico) (m)

18 Stehouwer W. (Wilma) (v)

19 van der Zijden H.M. (Harry) (m)

20 Stout W. (Wim) (m)

21 Ooms A. (Arie) (m)
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ALBLASSERDAM
STERK LOKAAL!
DE PVDA BENADRUKT HIERMEE DAT LOKALE ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN OP DE EERSTE
PLAATS KOMEN EN DAT DE PVDA ZICH ZEKER VOOR DE SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN
HET BEHOUD DAARVAN STERK ZAL INZETTEN.

INHOUD
VOORWOORD
STIMULEREN VAN BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID
BEHOUD VAN DE SOCIALE INFRASTRUCTUUR
GOED EN BETAALBARE WONINGEN
VEILIG VERKEER EN TOEGANKELIJK OPENBAAR VERVOER
EEN GROENE GEMEENTE
BEHOUD EN VERSTERKING VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS
STEUN AAN EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN IN SPORT EN CULTUUR
GOED BESTUUR
SPEERPUNTEN PVDA VERKIEZINGSPROGRAMMA
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VOORWOORD

De gemeenteraadsperiode 2014-2018 zal in het teken staan van de gevolgen van de maar voort-
durende crisis, de bezuinigingen van de nationale overheid en de overdracht van de uitvoering van
het sociale beleid naar de gemeentelijke overheid. De centrale waarden van de sociaaldemocratie,
eerlijk (ver)delen, elkaar steunen en een overheid die dicht bij de burger staat, vormen daarop het
antwoord van de PvdA. De gemeente heeft slechts een zeer kleine invloed op de grote maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Maar binnen de smalle marges heeft de gemeente de plicht om zijn uiterste
best te doen om voor en met de inwoners van Alblasserdam een rechtvaardige en leefbare samen-
leving te ontwikkelen. Speerpunten zullen de komende jaren zijn: ‘gewoon goed werk’ en het ver-
sterken van de sociale samenhang.

Het eerste speerpunt is ‘gewoon goed werk’, dat wil zeggen werkgelegenheid, meer vaste banen
en een fatsoenlijk inkomen. De financiële en economische crisis heeft geleid tot een sterk gestegen
werkloosheid, toenemende onzekerheden op de arbeidsmarkt en het stil vallen van de woning-
markt. Stimuleren van werkgelegenheid, ondersteuning van werkzoekenden, het versterken van de
werkzekerheid van werknemers en stageplaatsen voor scholieren in het beroepsonderwijs moeten
daarom grote prioriteit hebben in het gemeentelijk beleid.

Het tweede speerpunt is het versterken van de sociale samenhang. Dit is van oudsher een
sterk punt van Alblasserdam, met zijn rijke verenigingsleven. Maar dat zal danig op de proef ge-
steld worden door de bezuinigingen en het decentraliseren van de uitvoering van de sociale wetge-
ving naar de gemeente. In de troonrede van 2013 sprak de regering over de overgang naar een
‘participatie’ samenleving. Enerzijds wordt dit idee gebruikt als excuus voor de omvangrijke bezui-
nigingen, anderzijds zijn die bezuinigingen een harde realiteit en zullen we er het beste van moe-
ten maken. Bovendien heeft elk nadeel zijn voordeel: burgers die minder afhankelijk zijn van de
overheid kunnen groeien in hun initiatief en zelfstandigheid. Een steun in de rug is daarbij belang-
rijk.

Kortom, uitdagingen genoeg.
Het sociaaldemocratische gedachtegoed is een goede basis om die uitdagingen aan te gaan.
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GOED BESTUUR
Er zijn stappen vooruit gezet in de cultuurverandering op gemeentehuis. Het gemeentebestuur
streeft actief naar het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Sa-
menwerking in het kader van de Drechtsteden is prima, maar dit moet wel veel zichtbaarder en
democratischer gemaakt worden.

• Het gemeentebestuur gaat voort met het betrekken van bewoners bij beleid.

• De samenwerking in Drechtsteden verband kan worden voortgezet. Dit betreft vooral de uitvoerende
en administratieve diensten waar geen contact met de burgers noodzakelijk is.

• Voorwaarde is dat deze samenwerking gebeurt op basis van de zelfstandigheid van de gemeente Al-
blasserdam en behoud van de lokale dienstverlening aan de burgers. Regionaal wat regionaal beter
kan, lokaal wat wij vinden dat lokaal moet.

• Het gemeentelijke samenwerkingsproject Drechtsteden is bij de burgers vrijwel onbekend en groten-
deels onzichtbaar. De bevoegdheden van de Drechtraad en de “wethouders” van de Drechtraad zijn
onduidelijk. Dit moet verbeterd worden en meer aandacht krijgen in de communicatie naar de burger.

• De PvdA in Alblasserdam is voor rechtstreekse verkiezingen van de Drechtraad, die gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen plaats kunnen vinden.
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STEUN AAN EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN IN
SPORT EN CULTUUR

Ons dorp kent een buitengewoon bloeiend verenigingsleven, van sportclubs tot koren en har-
monieën. De PvdA vindt dit van groot belang voor de maatschappelijke samenhang en meent
dat dit blijvend ondersteund moet worden door het gemeentebestuur. Het succesvolle “dorps-
huis” Landvast is daar een belangrijk onderdeel van. Voor de bouw van een nieuw zwembad is
na jaren zoeken een creatieve oplossing gevonden (het 2521 concept van de KNZB).

• De gemeente moet de bouw van een nieuwe sporthal van KDO en CKC en daarnaast het bewegingson-
derwijs van het basisonderwijs in een nieuwe hal stimuleren.

• Grondige renovatie van de bestaande sporthal ‘Blokweer’, zodat deze kwalitatief aansluit bij het
nieuwe zwembad.

• Ondersteuning van sportclubs en culturele verenigingen, onder meer in de vorm van subsidies.

• Stimuleren van culturele activiteiten in Landvast.

• Beheer en onderhoud van het Lammetjeswiel voor plaatselijke recreatie.

• Ondersteuning van de bibliotheek als actief centrum voor informatievoorziening en de stimulering van
de leescultuur in ons dorp.

• Onderzoeken of het budget dat beschikbaar was voor het inmiddels opgeheven muziekcentrum TOON,
ingezet kan worden voor professionele ondersteuning van het muziekonderwijs op de basisscholen.
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STIMULEREN VAN BEDRIJVIGHEID EN
WERKGELEGENHEID

We leven in tijden van financiële en economische crisis. Desondanks wordt er geïnvesteerd in
de gemeente Alblasserdam, onder meer door jachtwerf Oceanco en Havenbedrijf Rotterdam NV
(containerterminal). Dit is positief voor de ontwikkeling van de watergebonden bedrijvigheid en
de werkgelegenheid. Werk is de beste vorm van deelname aan de samenleving, voor bestaans-
zekerheid, financiële onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en sociale contacten. Voor de PvdA is
dit een zwaartepunt in beleid. Wel dienen de bedrijven zich te houden aan de regels zoals deze
door de gemeente en de centrale overheid zijn gesteld op het gebied van milieu, leefomgeving
en sociaal beleid.

• Bijdragen aan de ontwikkeling van Haven Zuid tot bedrijfsterrein voor maritieme activiteiten.

• Ondersteuning van de bouw van de containerterminal op bedrijventerrein Nieuwland. Tegelijkertijd
zorg dragen voor verbetering van de aan- en afvoerroutes, veilige fietspaden en geluidsbescher-
ming.

• Regelmatig contact met de winkeliersverenigingen en de Ondernemers Kring Alblasserdam.

• De gemeente blijft alert op het winkelbestand.

• Actieve ondersteuning van jongeren bij het zoeken en vinden van werk. Jongeren onder 27 jaar
zijn aan het werk, volgen onderwijs of combineren die twee.

• Bijstand is bedoeld als vangnet. Mensen die langdurig werkzoekend zijn en in de bijstand zitten
worden ondersteund bij het zoeken naar een baan.

• Misbruik van sociale zekerheidsuitkeringen wordt tegengegaan.

Bevorderen van de bedrijvigheid, maar niet ten koste van alles:

• Nedstaal dient te voldoen aan de eisen van de huidige milieuvergunning, de PvdA is tegen verwer-
king van asbesthoudend schroot.

• Geen windmolens in het huidige Alblasserdam
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BEHOUD VAN DE SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Dit wordt de grootste uitdaging in de komende raadsperiode. Er komt veel op de gemeente af
vanwege decentralisatie van de uitvoering van de sociale wetgeving, waarbij veel meer taken
op het bordje van de gemeente komen te liggen. In de eerste plaats wordt de uitvoering van de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) (gedeeltelijk) ondergebracht bij de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). Ten tweede wordt de gemeente verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg. In de derde plaats is er een nieuwe ‘Participatiewet’ aangekondigd, waarin de Wet
Werk & Bijstand, De Wajong en de WSW (Wet op de Sociale Werkplaatsen) worden samenge-
voegd. De gemeente krijgt dus veel meer taken, maar zal dat met minder middelen moeten
doen. In de plannen van de regering zal er veel meer een beroep gedaan worden op de inwo-
ners van de gemeente zelf, in de vorm van familie- en burenhulp en maatschappelijke organisa-
ties als kerken, speeltuin- en sportverenigingen et cetera. Het beleid van de gemeente zal er op
gericht moeten zijn om de ontwikkeling van zogenaamde ‘sociale netwerken’, groepen mensen
die elkaar helpen, te ondersteunen.

• Verdere ontwikkeling van het pilot project in wijk Kinderdijk, rond de Stichting Leerwerkbedrijf Alblas-
serdam (SMILE) in het multifunctioneel centrum Maasplein. Een initiatief waar we helpen onze eigen
Alblasserdamse medemens die een extra steun in de rug te nodig hebben weer een kans te geven in
de samenleving, in samenwerking met organisaties als Yulius, Woonkracht10, WMO adviesraad, Syn-
dion en anderen.

• Inwoners van Alblasserdam in de WSW zijn zo veel mogelijk via de Stichting Leerwerkbedrijf Alblasser-
dam aan het werk.

• Effectief benutten van de mogelijkheden binnen het sociale minima beleid. Het kan niet zo zijn dat de
sociale dienst (SDD) geld overhoudt, terwijl er nog steeds mensen zijn die hulp te kort komen.

• Bij de uitvoering van de sociale wetgeving samenwerken in Drechtsteden verband, maar essentieel is
dat er in Alblasserdam een plaatselijk loket en aanspreekpunt blijft.

• Blijvende ondersteuning van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). Als de activiteiten van de SWA
door de decentralisatie van de sociale wetgeving uitgebreid worden, is aanvullende ondersteuning
noodzakelijk.

• Voortzetting van het sociaal beleid van de PvdA, waar het in de eerste plaats om mensen gaat. De
PvdA blijft zich er voor inspannen dat, daar waar mogelijk, extra middelen voor sociaal beleid worden
vrij gemaakt op de gemeentelijke begroting.

• Ondersteuning van het tot stand komen van een “verlengde eerstelijnszorg” gezondheidscentrum,
waar je zonder verwijzing naar toe kunt gaan voor b.v. fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psy-
choloog, naast en in aansluiting op het huidige Dok 11.
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EEN GROENE GEMEENTE

Alblasserdam is van oudsher een industriële gemeente, maar het dorp heeft ook veel groen,
zodat het hier prettig wonen is. Er is de Partij van de Arbeid veel aan gelegen om het groen van
de verschillende wielen en parken en langs de Alblas en het polderlandschap in het buitenge-
bied zoveel mogelijk te behouden en uit te breiden.

• Beheer, onderhoud en bescherming van de ‘groene long’ van Alblasserdam (Huis te Kinderdijk, Lam-
metjeswiel en omgeving, gebied tussen Touwbaan en Blokweerweg en Bos Rijkee).

• Onderzoek naar de mogelijkheden van een verbindende fiets- en wandelroute tussen deze gebieden.

• De gemeente moet bevorderen dat het zoetwater getijdengebied met rietgors in het Kielgat (naast de
halte van de waterbus) wordt opgeknapt.

• Geen bebouwing in het buitengebied, de polders Blokweer, Kortland en Souburgh, anders dan volgens
het huidig bestemmingsplan.

• In overleg met bewoners naar mogelijkheden zoeken voor een groenere wijk.

BEHOUD EN VERSTERKING VAN HET OPENBAAR
ONDERWIJS

De afgelopen periode zijn nieuwe gebouwen gerealiseerd voor OBS ’t Nokkenwiel (Schelde-
plein) en het Palet (van Eesterensingel). Dit is een mooi resultaat. Voor de PvdA is blijvende
steun aan openbaar onderwijs een must.

• Actieve rol van de gemeente bij het vinden van stageplaatsen voor het beroepsonderwijs.

• Zoveel mogelijk kinderen in Alblasserdam op de basisschool. Kritisch doorlichten van de kosten van
leerlingenvervoer voor bijzonder (dat wil zeggen specifiek PC en/of islamitisch) onderwijs naar buiten
de gemeente.

• Inzetten op mogelijkheden voor bijles voor leerlingen bij voorkeur in eigen wijk.
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VEILIG VERKEER EN TOEGANKELIJK OPENBAAR
VERVOER

In de afgelopen raadsperiode is het fietspad langs de dijk naar Kinderdijk aangelegd. Dat heeft
bijgedragen aan een veiliger verkeer op de dijk. Nu is het zaak dit nog helemaal af te maken.
Een bron van zorg is de verkeerssituatie bij Papendrecht in verband met de komst van de
nieuwe containerterminal.

• Afmaken van het fietspad Dijklint langs de Oost-Kinderdijk en bij het Cortgene.

• Steun aan het nieuwe inrichtingsplan dijklint.

• Verkeersmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe containerterminal bij de afslag van de A15, de
weg naar Papendrecht en industrieterrein; inclusief een veilige fietsroute voor scholieren.

• Het gemeentebestuur zet zich in voor de verbreding van de A15 tot aan Gorinchem.

• Vinkenpolderweg aansluiten op de rotonde Edisonweg.

• Verbeteren van de aansluiting van de Waterbus op de busdienstregeling.

• Uitbreiding van de diensten van de Waterbus in de avonduren.

• Inzetten voor een betere ontsluiting van Nieuw-Lekkerland via de Polder om de dijk te ontlasten.

• Bij de herinrichting van straten in ons dorp, zoals bijvoorbeeld de Polderstraat of de Van Eesteren-
singel, dit in nauw overleg met de bewoners doen.

• Blijvend aandacht vragen voor veilige fietsroutes te beginnen bij kruising Edisonweg Kelvinring.
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GOEDE EN BETAALBARE WONINGEN

De huidige crisis op de woningmarkt leidt er toe dat er veel minder woningen gekocht en ver-
kocht worden. Uit de woonmonitor van de gemeente Alblasserdam blijkt dat er in de gemeente
voldoende woningen voor starters zijn en meer dan voldoende sociale huurwoningen. De PvdA
blijft er voor waken om in deze niet door een ondergrens te gaan.

• Het gemeentebestuur speelt een stimulerende rol bij de bouw van goede en betaalbare huur- en koop-
woningen, in nauwe samenwerking met Woonkracht10.

• Portiekwoningen in beginsel voor jongeren.

• Woningbouw op het terrein van de oude Mavo/KDO.

• Ontwikkeling en bouw van een woon-zorgcomplex op algemene grondslag op de locatie van de oude
Wipmolen of het Bochanenterrein/oude Gemeentewerf.

• Bouw van dijkwoningen aan de Haven/Cortgene.

• Ondersteuning van wijkinitiatieven, zoals die voor het opknappen van het Scheldeplein en Wilgenplein,
in overleg met de SWA.

• Voortzetting van beleid van “beschermd dorpsgezicht” en behoud van beeldbepalende panden. Nieuw-
bouw passend in de omgeving in de dijk- en lintbebouwing.

• Nieuwe plekken voor de woonwagenbewoners aan de Staalindustrieweg, die daar moeten vertrekken,
in overleg met de bewoners.

• Goede huisvesting voor de nieuwe gastarbeiders en toezicht daar op.
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